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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on käydä läpi kirjallisuustutkimuksen avulla 

metalliteollisuutta Suomessa. Työssä keskitytään metalliteollisuuden energiankäyttöön ja 

-kulutukseen, niiden kehityskohteisiin sekä tulevaisuuden näkymiin. Suomen lisäksi 

tarkastellaan myös tilannetta maailmalla.    

Metalliteollisuuden tuotannon painopiste on viime vuosikymmeninä siirtynyt 

perinteisistä teollisuusmaista kohti Aasiaa ja eritoten Kiinaa, jonka metalliteollisuuden 

kehitys on ollut nopeaa. Suomella on oma merkittävä rooli globaalissa 

metalliteollisuudessa, sillä täällä tuotetaan monipuolisesti laadukkaita eri metallituotteita. 

Lisäksi Suomi on muun Euroopan ohella suunnannäyttäjänä, mitä tulee 

metalliteollisuuden energiankulutuksen parantamiseen ja energian käytön kehittämiseen. 

Lisääntyneet päästövelvoitteet energiankulutuksen pienentämisen ohella pakottavat 

miettimään uudenlaisia ratkaisuja myös metalliteollisuuden prosesseihin. Yksi vasta 

viime vuosina tutkimuksen kohteeksi otettu, mutta toistaiseksi hyvin vähän käytännössä 

testattu resurssi on biomassa. Biomassalla on hyödyntämismahdollisuuksia sekä 

perinteisessä energiantuotannossa, että itse metallien valmistusprosesseissa biohiilen 

muodossa. Eritoten lyhyen aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä biomassalla 

on käyttöpotentiaalia. Metalliteollisuuden prosesseissa syntyviä sivutuotekaasuja otetaan 

talteen ja kierrätetään parantaen näin tuotannon energiatehokkuutta. Monesti nämä kaasut 

muodostavat metalliteollisuuden oman energiajärjestelmän perustan.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

E energiankulutus  GWh, TWh, kWh 

P teho   MW 

T lämpötila   °C 

Lyhenteet 

BFG Blast Furnace Gas, masuunikaasu 

bio-SNG bio-synthetic natural gas, synteettinen biokaasu 

CH4 metaani 

CO hiilimonoksidi 

CO2 hiilidioksidi 

COG Coke Oven Gas, koksikaasu 

EED Energy Efficiency Directive 

EU Euroopan Unioni 

H2 vety 

LDG Linz-Donawitz converter Gas, Linz-Donawitz konvertterikaasu 

LHV Lower Heating Value, alempi lämpöarvo 

LNG Liquified Natural Gas, nesteytetty maakaasu 

mmt million metric tonnes, miljoonaa metristä tonnia 

ORC Organic Rankine Cycle 

ULCOS ultra-low carbon dioxide steelmaking 
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1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan metalliteollisuuden energiankäyttöä ja -kulutusta 

Suomessa. Lisäksi tarkastellaan muun maailman ja erityisesti Kiinan nykytilannetta sekä 

kehitystä, sillä Kiinan johtava asema metallien valmistajamaana ja yhä kasvava 

tuotantokapasiteetti vaikuttavat metalliteollisuuden markkinoihin ja kehitykseen myös 

meillä Suomessa. Tämän jälkeen käydään läpi tarkemmin energiaa kuluttavia kohteita 

metalliteollisuudessa sekä sitä, miten niiden energiankäyttöä on parannettu ja voisi vielä 

tulevaisuudessa parantaa. Myös päästöjen vähentämistä tarkastellaan. Lopuksi tehdään 

yhteenveto, jossa kerrotaan johtopäätöksistä ja mietitään mahdollisuuksia 

jatkotutkimukselle. 

Metallinjalostus on tuotantoprosessien ketju, jossa kaivoksessa louhituista 

metallimalmeista valmistetaan halutun metallin rikastamisprosessin jälkeen erilaisia 

metallituotteita. Halutun metallin erottaminen tapahtuu joko sulattamalla tai kemiallisilla 

reaktioilla muista malmimineraaleista. Yleensä metallit jalostetaan tuotantolaitoksissa 

erillään metallimalmien kaivostoiminnasta. (Kaiva.fi 2019.) 

Metallien muokkaamisessa ja sulattamisessa metallikiderakenteen rikkomiseen 

vaadittavat lämpötilat ovat suuria. Esimerkiksi raudan sulamiseen tarvittavat lämpötilat 

ovat suuruusluokkaa 1500 °C (Härkönen (toim.) 2014). Metallien muokkaamisessa 

käytettävät erilaiset valuprosessit kuluttavat energiaa ja tuottavat hukkalämpöä. 

Esimerkiksi valimossa energiaa kuluu kuudessa tunnissa sähkölämmitteisen 

omakotitalon vuosienergiankulutuksen verran, kun taas sinkkitehtaaseen kyseinen 

energiankulutus, noin 20 000 kWh, riittäisi vain vartiksi (Hiilitieto 2020). Suurin osa 

metalliteollisuudessa syntyvästä hukkalämmöstä syntyy erilaisissa 

metallienkäsittelyuuneissa kuten esimerkiksi masuuneissa, sekä kuivaamoissa. 

Prosesseista vapautuvan ylijäämälämmön talteenotto ja hyödyntäminen onkin yksi 

merkittävä energiatehokkuutta säätelevä osakokonaisuus metalliteollisuudessa. 

Lisääntyneet ympäristövelvoitteet ja päästövaatimukset pakottavat myös 

metalliteollisuutta kehittymään ja luomaan entistä energiatehokkaampia ratkaisuja ja 

tuotantomalleja. Nopeinta kehitys on säätö- ja mittaustekniikassa, automaation 

lisäämisessä ja tietotekniikan soveltamisessa (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 
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2015, 21). Yksi potentiaalinen ja vielä hyvin hyödyntämätön resurssi on biomassa, jolla 

voidaan lähitulevaisuudessa nopeastikin vähentää metalli- ja terästeollisuudessa 

syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrää. Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen on 

energiatehokkuuden ohella keskeinen kehityskohde metalliteollisuudessa, sillä 

esimerkiksi vuonna 2013 pelkästään teräksen tuotanto aiheutti 7,6 % globaaleista ihmisen 

aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä (Wiklund et al. 2016, 4127). 

Työn tavoitteena on antaa yleiskuva kirjallisuuskatsauksen muodossa metalliteollisuuden 

energiankäytöstä ja -kulutuksesta nykypäivänä, kertoa tähän hetkeen asti edenneestä 

kehityksestä, sekä pohtia tulevaisuutta. Yksittäisistä metallilajeista pääpaino keskittyy 

teräkseen sen tuotannon osuuden ollessa suurin maailman metalliteollisuudesta.  Työssä 

pyritään vastaamaan siihen, mistä metalliteollisuuden energiankäyttö ja -kulutus koostuu, 

sekä miten metalliteollisuus kehittää ja on kehittänyt omaa energiankäyttöään. Työssä ei 

käsitellä esimerkiksi metalliteollisuuden energiankäytön ja -kulutuksen kehityskohteiden 

taloudellista puolta.
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2 METALLITEOLLISUUDEN ENERGIANKULUTUS 

Metalliteollisuus on hyvin energiaintensiivinen teollisuudenala. Metallin sulatuksessa ja 

prosessoinnissa vaaditut lämpötilat ovat korkeita, vaatien näin suuria energiamääriä. 

Energiaa kuluu sekä lämmön, että sähkön muodossa. Energiankäyttö ja -kulutus 

vaikuttavat suuresti metallinvalmistuksen kustannuksiin ja Suomi tarvitseekin 

kohtuuhintaista ja hiilidioksidivapaata energiaa voidakseen kilpailla esimerkiksi 

globaaleilla teräsmarkkinoilla (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 17).  

2.1 Energiankulutuksen jaottelu 

Metallinjalostusteollisuudessa energian osuus tuotantokustannuksista on merkittävä, 10-

40 % (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2017, 11). Energiateollisuuden 

ennakkotilaston mukaan Suomen vuoden 2018 kokonaissähkönkulutuksesta 41 TWh eli 

noin 47 % koostui teollisuuden kulutuksesta. Metallinjalostuksen osuus kasvoi edelliseen 

vuoteen verrattuna 3 %. Sähkönkulutus on metallinjalostuksen osalta pysynyt suunnilleen 

muuttumattomana viimeiset kymmenen vuotta. Vaikka teollisuuden sähkönkäytön 

rakenne on muuttumassa eikä se enää jatkossa tule olemaan suoraan verrannollinen 

talouden kasvuun, on metalliteollisuuden energiankäytössä huomattavaa 

säästöpotentiaalia. (Energiateollisuus 2019.) 

Suomen teollisuuden energiankäyttöä vuodelta 2017 tarkasteltaessa metallien 

jalostusteollisuudessa energiaa kului noin 20 TWh, pitäen sisällään lämpö- ja 

sähköenergian sekä polttoaineiden sisältämän energian. Kun tähän lisätään vielä kone- ja 

metalliteollisuus, nousi metalliteollisuuden energiankulutus kokonaisuudessaan noin 23 

Terawattituntiin. Tämä on toiseksi eniten kaikista teollisuuden aloista Suomessa 

metsäteollisuuden jälkeen. Teollisuuden kokonaisenergiankulutus toimialoittain vuonna 

2017 on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Suomen teollisuuden kokonaisenergiankulutus toimialoittain vuonna 2017 

(Tilastokeskus 2018a). 

 

Ylivoimaisesti suurin osuus metallien jalostusteollisuuden energiankulutuksesta menee 

polttoaineisiin (66,5 %). Myös sähköenergialla on merkittävä osuus (27,3 %) ja loput 

energiankulutuksesta syntyy lämpöenergiasta.  

Euroopan Unionin energiatavoitteiden saavuttamisessa tärkeässä roolissa on metallien 

kierrätys. Merkittävimmistä Suomessa valmistettavista metalleista kupari, nikkeli ja 

sinkki ovat kierrätettävissä. Esimerkiksi kuparin kierrätyskelpoisuus on loputonta ja sitä 

kierrätettäessä kuluu vain 20 % energiasta verrattuna kuparin primäärituotantoon. 

Erityisesti kuparituotteiden käytön lisääminen on välttämätöntä EU:n energiatavoitteiden 

saavuttamiselle. (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 17.) 

2.2 Teollisuusuunit 

Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa käytettävät teollisuusuunit ovat yksi suurimmista 

energiankuluttajista metalliteollisuudessa. Metalliteollisuuden uuneja ovat esimerkiksi 

senkat, valokaariuunit, konvertterit ja masuunit. Riippuen halutusta lopputuotteesta, 

teollisuusuunien käyttö metalliteollisuudessa voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: 

Metallien jalostamista varten käytettyihin uuneihin, joissa metallin muokkaaminen 

perustuu metallin kemiallisen koostumuksen muuttamiseen endo- ja eksotermisin 
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reaktioin, sekä metallin fyysiseen muokkaamiseen tarkoitettuihin uuneihin esimerkiksi 

metallin sulattamista tai valamista varten. Esimerkiksi valokaariuunissa metallia kuten 

terästä on tarkoitus sulattaa eli muokata vain fyysisesti, kun taas masuunissa rauta ensin 

pelkistetään ja sitten sulatetaan eli masuuni toimii raudan kemiallisena sekä fyysisenä 

muokkaajana. Uunin energiatehokkuuteen vaikuttaa iän mukainen käytetty tekniikka, 

sekä uunin käyttötapa. Monet teollisuuskäytössä olevat uunit ovat jo iäkkäitä, joten 

energiankulutuksen kannalta ne sisältävät ison säästömahdollisuuden. Kuvassa 2 on 

esitettynä teollisuusuunin energiatase ja sen prosesseissa syntyvät lämpöhäviöt Sankey-

diagrammin avulla. 

 

Kuva 2. Periaatekuva teollisuusuunin energiataseesta (U.S. Department of Energy: Energy 

Efficiency and Renewable Energy 2004). 

 

Kuvan 2 perusteella suurimmat häviöt teollisuusuunissa syntyvät savukaasujen 

sisältämän lämmön muodossa vähentäen uuniin syötetyn polttoaineen kokonaisenergian 

määrän prosessiin käytettävissä olevaksi lämpöenergiaksi. Uunin rakenteet ja seinät 

varastoivat ja läpäisevät lämpöä, pienentäen halutun tuotteen valmistamiseen jäävän 

energian määrää. Lisäksi jäähdytysvesi ja -ilma, sekä kuljettimet kuluttavat 

tuotantoprosessiin käytettävissä olevaa lämpöä.  
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3 METALLI- JA TERÄSTEOLLISUUS 

Metalliteollisuuden tuotannolla on suuri kansantaloudellinen merkitys. Esimerkiksi 

Suomen vuoden 2018 teollisuuden myydyn tuotannon arvosta 42,8 % osuus oli 

metalliteollisuuden tuotteilla pitäen sisällään metallit ja metallituotteet, koneet ja laitteet, 

sekä kulkuneuvot (Tilastokeskus 2018b). Kansainvälisesti metalliteollisuuden suurin 

yksittäinen tuotantolaji on teräksen tuotanto. Teräs on siitä valmistettuine tuotteineen 

nykypäivän tärkein käyttömetalli (Härkönen (toim.) 2014, 2). Suomi on teräksen 

tuotannossa Euroopan Unioninkin tasolla suhteellisen pieni tekijä, mutta teräksen 

tuotannon lisäksi täällä valmistetaan monia muita metalleja. Esimerkiksi Boliden 

Kokkolan sulatto on koko Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas (Boliden Group 2019). 

Terästeollisuus on viime vuosikymmeninä siirtynyt vanhoista teollisuusmaista Aasian 

suuntaan ja erityisesti Kiinaan, jossa on nykyään suuret tuotantovolyymit.  

3.1 Nykytilanne Suomessa 

Metalliteollisuus Suomessa on nykyään monipuolinen, käsittäen esimerkiksi teräksen ja 

värimetallien kuten kuparin, nikkelin, sinkin ja kromin jalostusteollisuuden. Suomessa 

toimivat teräksentuottajayritykset keskittyvät perustuotteiden lisäksi laadukkaisiin ja 

vaativiin erikoistuotteisiin. Nykyisin metallien jalostusteollisuudessa menestyminen ei 

olekaan enää kiinni omasta maasta saaduissa raaka-aineissa, vaan prosessiosaamisessa ja 

tuotteiden kehittämisessä vallitsevien markkinoiden vaatimusten mukaisiksi. Suomi on 

myös kansainvälisesti johtavia maita metalliteollisuuden energiatehokkuutta 

tarkasteltaessa.  (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015.) 

Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 9 metallimalmikaivosta, joista tuotannoltaan 

merkittävimmät olivat Sotkamon, Kevitsan, Kemin, Kittilän ja Pyhäsalmen kaivokset. 

Samana vuonna niistä louhittiin ennätysmäärä malmeja, 31,9 miljoonaa tonnia. 

Kokonaisuudessaan metallien vuotuinen tuotantokapasiteetti on ollut viime vuosina 

suurimmillaan sitten 1980-luvun lopun. Merkittävin ja samalla tuotantomäärät 

huomioiden rahallisesti arvokkain louhittu metallimalmi on ferrokromin raaka-aine 

kromimalmi, jota louhitaan Kemin kaivoksesta. Ferrokromin osuus Suomen kaivosten 

metallintuotannosta on selvästi suurin, noin 81 % ja esimerkiksi vuonna 2016 pelkästään 

ferrokromia tuotettiin 469 000 tonnia. Jalometalleista Suomessa tuotetaan eniten hopeaa. 
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Euroopan Unionin tasolla Suomi on suurin koboltin, platinan, palladiumin ja kullan 

tuottajamaa. On kuitenkin huomioitavaa, että esimerkiksi koboltin raaka-aineet ovat 

suurimmaksi osaksi peräisin Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Venäjältä. Yhtenä 

Suomen metalliteollisuuden erikoistumisalueena on germanium, jota vain Kiinassa on 

raportoitu tuotettavan enemmän koko maailmassa. Myös germaniumin raaka-aineet 

tulevat Suomeen ulkomailta. (Kaiva.fi 2019.)  

Suomen raakateräksen valmistuskapasiteetti on viime vuodet pysynyt muuttumattomana, 

ollen 4,5 miljoonaa metristä tonnia vuodessa (OECD 2019). Globalisoitumisen ja 

kilpailun tiukentumisen myötä tuotannon siirtyessä yhä enemmän edullisimpien 

tuotantokustannuksien maihin uutta teräksen valmistuskapasiteettia ei todennäköisesti 

olla lähivuosina rakentamassa Suomeen tai Euroopan Unionin alueelle (Heikkinen, 

Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 16). Kuvassa 3 on kuvattu Suomen ohella 

suurimpien EU-28 -maiden raakateräksen valmistuskapasiteetit vuodelta 2018. 

 

Kuva 3. EU-28 -alueen suurimpien raakateräksen tuottajamaiden valmistusmääriä vuonna 2018 

yksikössä miljoonaa metristä tonnia (mmt) (OECD 2019). 

 

Suomen teollisuuden energiankulutukseen ja lainsäädäntöön vaikuttaa vahvasti Euroopan 

Unioni, esimerkiksi voimassaolevan energiatehokkuusdirektiivin EED:n (2012/27/EU) ja 

päästökauppadirektiivin kautta. Energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseksi Suomessa 

on Energiaviraston sekä Työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksen toimesta asetettu 
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energiavaltaisen teollisuuden säästötavoite. Tämä metalliteollisuuttakin koskeva 

säästötavoite on yhden prosentin suuruinen vuosille 2016-2020 ja 0,7 prosenttia vuosille 

2021-2025. Vaaditut prosenttilukemat lasketaan loppuasiakkaiden vastaanottamasta 

energiasta. EU:n päästökauppadirektiivin esitys vuodesta 2020 eteenpäin pyrkii 

vähentämään päästökaupan piiriin kuuluvien osalta hiilidioksidipäästöjä vuoden 2005 

lukemista 43 % vuoteen 2030 mennessä. (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2017, 

11-12.) 

3.2 Nykytilanne maailmalla 

Vuonna 2018 globaali raakateräksen tuotanto oli noin 1800 miljoonaa tonnia, kasvaen 

edelliseen vuoteen verrattuna 4,6 %. Suurimmat kapasiteetin lisäykset tapahtuivat Lähi-

idässä (4,6 %) ja Afrikassa (6,5 %). Vain EU:n alueella oli havaittavissa heikkoa 

tuotannon laskua. Kuvassa 4 on esitetty globaalisti suurimpien teräksen tuottajamaiden 

tuotanto-osuudet vuodelta 2018. 

 

Kuva 4. Raakateräksen suurimmat tuottajamaat ja tuotanto-osuudet vuonna 2018 (Worldsteel 

Association 2019). 
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Kuvasta 4 nähdään, että ylivoimaisesti suurin raakateräksen tuottajamaa oli Kiina, jonka 

osuus vuonna 2018 koko maailman tuotannosta oli 51,3 %. Kiina nousi maailman 

suurimmaksi teräksen valmistajamaaksi jo vuonna 1996 (Guo 2010). Kiinan tuotannon 

kasvu selittyy pääosin maan teollisuuden ja talouden kehittymisellä ja oman 

infrastruktuurin rakentamisella (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 15). 

Kiina on viimeisen vuosikymmenen aikana alkanut etsimään energiatehokkaampia ja 

ympäristöystävällisempiä ratkaisuja myös metalliteollisuuteensa tehden paljon 

tutkimustyötä aiheeseen liittyen. Valtaosa tutkitusta tekniikasta ja prosesseista on jo 

käytössä muualla maailmassa, esimerkiksi EU:n alueella, jossa energiankulutus ja 

päästöjen raja-arvot ovat tiukemmin kontrolloituja. Kiinan terästeollisuus on käytetyn 

teknologian ja energiatehokkuuden kannalta erityisen jakautunut maan sisäisesti. Kiinan 

itärannikolta löytyy isoja integroituja terästehtaita, joissa on hyödynnetty länsimaista 

tuotua tekniikkaa huomioiden myös päästö- ja ympäristöasiat. Toisaalta taas sisämaassa 

sijaitsevat pienet ja vanhanaikaista teknologiaa käyttävät tehtaat nostavat Kiinan 

energiankulutuksen ja päästöjen osuutta huomattavasti. (Heikkinen, Loukola-

Ruskeeniemi (toim.) 2015, 15.) 
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4 ENERGIANKÄYTÖN JA -KULUTUKSEN KEHITYSKOHTEET 

Metallien tuotanto- ja jalostusteollisuudessa on useita suuria energiamääriä kuluttavia 

prosesseja ja tuotantolaitoksia, joiden energiankäyttöön ja kulutukseen panostamalla 

koko metalliteollisuuden energiankulutusta on mahdollista pienentää. Yksi keskeinen 

tuotantoprosessi tapahtuu masuuniuunissa, jossa rautamalmista puristettuja pellettejä ja 

koksia sulatetaan muokaten malmin kemiallisia ominaisuuksia ja saaden aikaan 

raakarautaa. Masuuneissa valmistetaan suurin osa maailman raakaraudasta ja valtaosa 

siitä jatkaa vielä teräksen raaka-aineeksi (Härkönen (toim.) 2014, 20). 

Masuuneissa yleisesti käytetyn kivihiilipohjaisen koksin tilalla on kokeiltu myös 

biopohjaista koksia. Myös muita biomassan hyödyntämisvaihtoehtoja erityisesti 

terästuotannossa on jatkuvasti kehitteillä. Biomassaa polttamalla voimalaitoksessa 

voidaan korvata öljyllä ja kivihiilellä ennen tuotettua energiaa, jota tarvitaan esimerkiksi 

sulatusprosesseissa. 

Energian kierrättäminen ja talteenotto ovat isossa roolissa metalliteollisuudessa ja 

erityisesti tarkastellaan sen prosesseissa sivutuotteena syntyvien kaasujen, kuten 

esimerkiksi masuunikaasun, sisältämän energian hyödyntämismahdollisuuksia.   

4.1 Metalliteollisuuden prosessit 

Metalliteollisuuden prosesseissa käytettävien uunien energiankäyttöä voidaan parantaa 

monella tapaa: Suurin yksittäinen kehityskohde on hukkalämpö, jota syntyy uunissa 

lämpövuotojen, savukaasujen ja jäähdytyksen seurauksena. Poltto- ja lämmitysprosessien 

hyötysuhdetta parantamalla esimerkiksi uudemman kattilatekniikan avulla saadaan myös 

pienennettyä energiankulutusta. Lisäksi apujärjestelmien tehostaminen ja erilaisten 

mittauksien avulla prosessin hallinnan parantaminen ovat kehityskohteiden joukossa. 

Apujärjestelmiin kuuluvat esimerkiksi höyry-, lauhde-, ilma-, kaasu-, jäähdytys-, 

kuljetin-, paineilma-, ja lämmöntalteenoton järjestelmät. (Motiva 2016.) 

Metallinvalmistuksessa käytettävistä uuneista energiatehokkain on valokaariuuni. 

Valokaariuunia käytetään ruostumattoman teräksen valmistuksessa ja se soveltuu 

raakateräksen valmistukseen kierrätysteräksestä. Noin puolet maailmassa 

valmistettavasta teräksestä tuotetaankin nykyään kierrätetystä teräksestä (Härkönen 
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(toim.) 2014, 9). Esimerkiksi Imatralla sijaitseva Ovakon terästehdas valmistaa kaiken 

teräksensä metalliromusta sähkön avulla sulattamalla valokaariuunissa. 

Energiatehokkuutta on kyseisessä tehtaassa parannettu myös ennen viime 

vuosikymmentä hankitulla karkaisu-uunilla, jossa eristeenä käytetty villa on tehostanut 

lämmönsiirtoa verrattuna entisen uunin esilämmitettäviin tiilieristeisiin. Lisäksi 

savukaasuilla lämmitettävä rekuperatiivisien polttimoiden palamisilma on laskenut 

energiankulutusta. (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 57.) 

Vaikka hiilen käytöstä energiantuotannossa yleisesti on Suomessa ja monessa muussa 

maassa pääosin luovuttu, on sillä metalliteollisuudessa edelleenkin vahva asema. 

Metalliteollisuus tarvitsee hiiltä prosesseihinsa tulevaisuudessakin, pääosin 

masuuniprosessin raaka-aineena. Kuitenkin esimerkiksi SSAB tavoittelee pitkällä 

aikavälillä fossiilisen hiilen korvaamista kokonaan vedyllä nollaten 

hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä. Vedyn käytöstä syntyvät päästöt olisivat 

hiilidioksidin sijaan vettä. Ennen kuin vedyn käyttö on mahdollista, toimisi hakkeesta, 

kuoresta ja ligniinistä valmistettava biohiili fossiilisen hiilen korvaajana erityisesti 

siirtymävaiheessa hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä. Biohiilen käyttö jatkuisi myös 

uuden vetyyn perustuvan teräksenvalmistustekniikan käyttöönoton jälkeenkin. (SSAB 

2019.)  

4.2 Biomassan hyödyntäminen 

Biomassaa on mahdollista käyttää teräksen valmistuksen prosesseissa. Terästä tuotettiin 

alun perin tuhansien vuosien ajan puun ja puuhiilen avulla, mutta teollisen 

vallankumouksen myötä fossiilisesta hiilestä tuli ylivoimainen kilpailija näille raaka-

aineille. Ilmastonmuutoksen pakottamat muutokset ja nykyinen kestävä ja hiilineutraali 

metsänhoidon malli on kuitenkin mahdollistamassa biomassalle uutta mahdollisuutta 

osana terästeollisuutta. (Aguado-Monsonet et al. 2013, 540.) 

Biomassan käytön mahdollisuutta metalliteollisuuden prosesseissa onkin tutkittu jo 1970-

luvulta lähtien. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa 15/2017 mainitaan puuhiilellä 

olevan tekninen mahdollisuus korvata pieni, alle kymmenen prosentin, osuus 

perinteisestä koksista masuunissa. Kuitenkin nykyinen puuhiilen hinta ja heikko 

saatavuus estävät taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen. Lisäksi puuhiilen 
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ominaisuudet verrattuna perinteiseen raudan raaka-aineeseen sintteriin heikentävät 

panoksen kaasun läpäisykykyä ja täten vaikeuttavat masuunin toimintaa. Puuperäisen 

biohiilen hyödyntämistä masuunissa on testattu esimerkiksi Brasiliassa, tosin vasta pieniä 

määriä ja pienessä kokoluokassa (Wang et al. 2014.). (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi 

(toim.) 2017, 43.)      

Biomassan käyttö masuuneissa auttaa erityisesti vähentämään niiden 

hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edistää Suomen kilpailukykyä 

kansainvälisillä metallituotteiden markkinoilla. Energiankulutuksen osalta 

masuuniprosessit ovat ainakin Suomessa jo lähellä teoreettista minimiä (Heikkinen, 

Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 37). Masuuni on energiankulutuksen näkökulmasta 

suurin yksittäinen tuotantovaihe teräksenvalmistuksessa ja sen tarvitsema energia 

tuotetaan vielä nykyäänkin lähes yksinomaan fossiilisella hiilellä, tämän aiheuttaen 

samalla suuret CO2-päästöt. (Wang et al. 2014.) 

Kaikkiaan biomassan hyödyntämismahdollisuuksia masuunissa ovat päältä syötettävän 

koksin osittainen korvaaminen biopolttoaineella, biomassan sekoittaminen 

koksintekovaiheessa saaden aikaan biokoksia, tai biopolttoaineella täysin tai osittain 

korvattava pulverisoidun hiilen masuuniin ruiskutus. Näistä pulverisoidun hiilen 

ruiskutus on helpoiten korvattavissa biomassalla johtuen sen laadun ja koostumuksen 

vähäisimmästä vaatimustasosta. Pulverisoidun hiilen korvaamista biomassalla voivat 

kuitenkin rajoittaa sallittujen epäpuhtausarvojen ylittyminen raakateräksessä, 

kustannukset biomassan sopivaan muotoon muuntamisessa, sekä muiden 

teollisuudenalojen biomassan käyttö. Biomassaa on mahdollista muuntaa eri tekniikoita 

hyödyntäen sopivaan muotoon masuunissa hyödynnettäväksi. Kiinteää biomassaa on 

mahdollista käyttää masuunin polttoaineena tai pelkistimenä kemiallisissa reaktioissa. 

Tutkituista biomassatyypeistä eniten hiiltä muistuttavat ominaisuudet ovat pyrolyysin 

avulla tuotetulla biohiilellä. Muita kiinteän biomassan muotoja ovat mm. pelletit, 

torrefioitu biomassa ja ligniini. Kaasumaista biomassaa voidaan käyttää pelkästään 

masuunin polttoaineena. Näitä ovat kaasutuksella tuotettu puupohjainen biokaasu (bio-

SNG) ja anaerobisella mädättämisellä tuotettu biometaani. Nestemäistä bioöljyä sekä 

hiiltä saadaan nopealla pyrolyysillä ja sitä voidaan käyttää masuunin polttoaineena tai 
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pelkistimenä. Biomassan hyödyntämismahdollisuudet masuunissa ovat esiteltyinä alla 

kuvassa 5. (Mellin et al. 2014, 1353,1355.) 

 

Kuva 5. Biomassan käytön toteuttaminen masuunissa: 1) biopolttoaineena osittain korvaaman 

masuunin päältä syötettävä koksi, 2) biomassan sekoittaminen koksin kanssa saaden aikaan 

biokoksia, 3) biopolttoaineen ruiskutus korvaten pulverisoidun hiilen käyttö (Mellin et al. 2014). 

 

Esimerkiksi Raahessa sijaitsevalla SSAB:n terästehtaalla on testattu biohiiltä masuunin 

raaka-aineena vuoden 2019 aikana. Testien tuloksena todettiin olevan mahdollista 

saavuttaa 10 % biohiilen osuus kaikesta masuunin raaka-aineesta, haasteena ollen tosin 

biohiilen saatavuus. SSAB:n omissa laboratoriokokeissa on kuitenkin todettu nykyisin 

teknisin ratkaisuin ja laitteistoin olevan mahdollista korvata fossiilisesta hiilestä jopa 20 

% biohiilellä, tätä suuremmat osuudet vaativat kuitenkin laitteistoihin muutoksia. 

Biohiilen laajemman käytön Suomessa estää suurempien tuotantomäärien haasteellisuus. 

(SSAB 2019.) 

Ruotsissa tehty tutkimus biomassan mahdollisuuksista pulverisoidun hiilen korvaajana 

masuunissa toteaa, ettei torrefioidulla biomassalla tai puupelleteillä voida saavuttaa 

samanlaista fossiilisen hiilen korvausastetta kuin biohiilellä. Testattaessa biohiilen 

masuuniin ruiskutusta havaittiin, että biohiilen osuuden lisäämisellä ei ollut juurikaan 

vaikutusta masuunin toiminta-arvoihin verrattuna fossiilisen hiilen käyttöön. 

Heikommasta lämpöarvosta ja suuremmasta hapen määrästä johtuen biohiiltä kuitenkin 

kuluu fossiilista hiiltä enemmän. Toisaalta, biomassaa käytettäessä syntyy enemmän 



18 

 

sivutuotekaasuja korkeamman haihtuvien osuuden takia ja näitä kaasuja hyödyntämällä 

voidaan myös saavuttaa energiasäästöjä. (Wang et al. 2014.) 

Biomassalla on välittömän teräksenvalmistuksessa hyödyntämisen lisäksi potentiaalia 

välilliseen hyödyntämiseen esimerkiksi terästehtaiden prosessihöyryn ja lämmön 

tuotannossa. Tekniikka biomassan kattilapolttoon on huomattavasti kehittyneempää ja 

pidempään käytössä ollutta kuin vasta tutkimus- ja kokeiluvaiheessa olevalla biomassan 

käytöllä suorissa terästeollisuuden prosesseissa. Esimerkiksi Harjavallassa sijaitsevan 

Norilsk Nickelin nikkelitehtaan lisääntyvää prosessihöyryn tarvetta on rakennettu 

täyttämään teholtaan 30 MW:n puupellettikattila, joka korvaa öljyn ja nesteytetyn 

maakaasun LNG:n käyttöä höyryn valmistuksessa (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi 

(toim.) 2015, 59).  

15:n Euroopan maan teräsyrityksistä ja tutkimusorganisaatioista koostuva liittouma 

ULCOS (’’ultra-low carbon dioxide steelmaking’’) keskittyy kehitys- ja tutkimustyöhön, 

jonka tavoitteena on vähentää terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittyneimmillä 

tekniikoilla vähintään 50 %. Yksi kolmesta keskeisestä tutkimusalueesta on kestävän 

biomassan, esimerkiksi eukalyptuksen, käyttäminen terästeollisuudessa. (Aguado-

Monsonet et al. 2013, 538.) 

4.3 Lämmön talteenotto ja hukkalämpöä hyödyntävät prosessit 

Energian talteenotto ja erityisesti tuotantoprosesseista syntyvän hukkalämmön 

hyödyntäminen parantavat metalliteollisuuden energiatehokkuutta ja tuotantoprosessien 

hyötysuhdetta. Ylijäämälämpöä on mahdollista käyttää metalliteollisuuden omassa 

tuotannossa esimerkiksi palamisilman esilämmityksessä, tai sitten ylimääräinen lämpö 

voidaan ohjata ORC-prosessiin tai kaukolämmönvaihtimelle.  

Hukkalämmön lisäksi metalliteollisuudessa syntyvät prosessikaasut sisältävät suuren 

energiantuotannon potentiaalin ja ne ovatkin olleet laajasti hyödynnettyinä 

metalliteollisuuden energiajärjestelmässä muodostaen monesti teollisuuden tarvitseman 

energiantuotannon perustan. 

Voimalaitoksen integroiminen osaksi teräs- tai muuta metalliteollisuutta on yleinen 

käytäntö, voimalaitoksen tuottaessa metalliteollisuuden tarvitseman sähkö- ja 
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lämpöenergian sekä prosessihöyryn sen omasta tuotannosta syntyvillä prosessi- ja 

sivutuotekaasuilla. Esimerkiksi Raahen Voima Oy:n voimalaitos SSAB:n Raahen 

terästehtaan yhteydessä tuottaa noin puolet tehtaan vaatimasta sähköenergiasta tehtaan 

omilla prosessikaasuilla. Terästehtaan oman energiatarpeen lisäksi voimalaitos tuottaa 

lämpöä kaukolämmön muodossa Raahen Energialle. (Raahen Voima Oy 2016.) 

4.4 Sivutuotteena syntyvät kaasut 

Terästeollisuuden eri prosessivaiheista saatavat sivutuotekaasut ovat olleet 

hyödynnettyinä teollisuuden omassa energiankäytössä jo vuosikymmeniä. Näiden eri 

teräksen tuotannon vaiheista saatavien kaasujen, kuten koksikaasun, masuunikaasun ja 

konvertterikaasun, hyödyntäminen tuovat energiatehokkuuden parantumisesta 

aiheutuvaa taloudellista hyötyä sekä vähentävät hiilidioksidipäästöjä (Clarke Energy 

2019).  

Teräksen tuotannossa koksiuunissa uuniin syötetystä hiilestä saadaan koksia, jolla 

masuunissa pelkistetään rautamalmia. Masuunista lopputuotteena ulos saatava 

rautaharkko, ’’takkirauta’’, on yleinen teollisuudessa käytetty raaka-aine. Viimeisessä 

vaiheessa takkirautaa sulatetaan nestemäiseksi ja käsitellään konvertterissa, saaden 

lopputuotteena terästä. Kuvassa 6 on esitetty näistä teräksen valmistuksen eri prosesseista 

saatavat sivutuotekaasut niiden koostumuksineen. 

 

Kuva 6. Terästeollisuuden tuotannon eri vaiheista hyödyksi saatavat kaasut, niiden koostumukset 

ja alemmat lämpöarvot (LHV) (Clarke Energy 2019). 
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Kuvasta 6 havaitaan koksiuunista saatavan kaasun alemman lämpöarvon olevan 

sivutuotekaasuista suurin, noin 5 kWh/Nm3 (noin puolet maakaasun lämpöarvosta). 

Kyseistä kaasua on mahdollista hyödyntää energiantuotannossa sellaisenaan esimerkiksi 

kaasumoottorin polttoaineena. Korkean lämpöarvon lisäksi koksikaasusta hyvän 

polttoaineen tekee sen stabiili koostumus. Koksikaasun koostumuksesta vähintään puolet 

on vetyä H2 ja 25-30 % on metaania CH4. Korkea vetypitoisuus voi kuitenkin aiheuttaa 

ongelmia moottorikäytössä. Masuunin sivutuotekaasu sisältää 5 % vetyä ja 20 % 

hiilimonoksidia CO, alemman lämpöarvon ollessa noin 0,9 kWh/Nm3. Masuunista 

saatavan kaasun lämpöarvo ei riitä yksinään energiantuotantoon esimerkiksi 

kaasumoottorissa. Masuunikaasuja syntyy kuitenkin valtavia määriä: 1,3 miljoonaa 

tonnia raakarautaa vuodessa tuottava masuuni vapauttaa pelkästään vuorokauden aikana 

4,97 miljoonaa kuutiota masuunikaasuja (Härkönen (toim.) 2014, 25). Masuunikaasuja 

käytetään muun muassa masuuniin syötettävän puhallusilman esilämmittämiseen. 

Konvertterikaasu on suurimmaksi osaksi hiilimonoksidia (60 %) alemman lämpöarvon 

ollessa noin 3 kWh/Nm3. Myös tätä kaasua voidaan käyttää kaasumoottorin 

polttoaineena. (Clarke Energy 2019.) 

Monesti nämä sivutuotteena syntyvät kaasut muodostavat terästeollisuudessa käytetyn 

energiajärjestelmän perustan. Esimerkiksi SSAB:n Raahen terästehtaalla koksikaasulla 

on kokonaan korvattu öljyn käyttö ja masuunikaasu toimii pääpolttoaineena masuunien 

puhallusilman esilämmittämisessä. Masuunikaasuja käytetään myös sähköntuotannossa 

ja esimerkiksi vuonna 2011 tehtaan saavuttamat energiankulutuksen säästöt masuuni- ja 

koksikaasuja hyödyntämällä olivat 5,1 TWh. Konvertterikaasuistakin osa otetaan talteen 

ja hyödynnetään kaukolämpönä (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2015, 40-41). 

Masuuni-, koksi- ja CO-kaasuja hyödynnettiin Suomen teollisuuden omassa 

energiankäytössä vuonna 2017 yhteensä 3693 GWh:n verran (Tilastokeskus, 2018a).   

Yksi suurimmista haasteista näiden kaasujen hyödyntämisessä on kuitenkin niiden 

fysikaaliset ominaisuudet ja muuttuvat kemialliset koostumukset (Caillat 2017). Kaasut 

sisältävät usein vettä ja epäpuhtauksia, eikä yksittäisistä prosessivaiheista saatava energia 

usein riitä kattamaan suurta energiankulutusta. Tarvitaan siis kokonaisvaltaisempi 

energian kierrätys-, talteenotto- ja varastointijärjestelmä, joka hyödyntää kaikkien 

prosessivaiheiden hukkaenergiaa yhdessä systeemiin ulkopuolelta tuodun energian 
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kanssa. Alla sijaitsevassa kuvassa 7 on esitetty tyypillinen prosessikaavio 

terästeollisuudessa syntyvien sivutuotekaasujen hyödyntämisestä. 

 

Kuva 7. Prosessikaavio sivutuotekaasujen hyödyntämisestä (Zhao et al. 2017, 43). BFG on 

lyhenne masuunikaasusta, COG tarkoittaa koksiuunikaasua ja LDG on Linz-Donawitz 

konvertterista saatavaa kaasua. 

 

Kuvassa 7 esitetty prosessikaavio käsittää neljä sivutuotekaasujen hyödyntämisen 

systeemiä, jotka ovat sivutuotekaasujen tuotanto, sivutuotekaasujen varastointi, raudan ja 

teräksen tuotanto, sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Raudan ja teräksen tuotannon 

eri vaiheissa syntyvät sivutuotekaasut ohjataan kaasun varastointisysteemiin tai käytetään 

uudelleen prosessin eri vaiheissa esimerkiksi sulatusuunien lämmityksessä. Sähkön ja 

lämmön yhteistuotantoa varten sivutuotekaasut kuljetetaan voimalaitoksen 

höyrykattilaan. Kaasujen varastointisysteemi on olennainen osa tätä kokonaisuutta, sillä 

se tasapainottaa koko systeemiä ja vähentää kaasujen tuotannon jaksottaisuudesta 

aiheutuvaa kaasujen polttamista tai vapauttamista ilmakehään. (Zhao et al. 2017.) 
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Sivutuotteena syntyvien kaasujen käytön rajoittajana on monesti niiden vapautumisen ja 

hyödyntämisen ajankohtien hajautuminen. Kuten edellä on kerrottu, kaasua voidaan 

varastoida säiliöihin, mutta niiden rajallinen kapasiteetti johtaa toisinaan tilapäisesti 

siihen, että kaasuja ei ole riittävästi käytettävissä energiajärjestelmässä. Tämä taas johtaa 

operatiivisten kustannusten ja päästöjen kasvamiseen, sekä pahimmassa tapauksessa 

vaikuttaa itse metallien tuotantoon. Kyseisen ongelman ratkaisemiseksi 

sivutuotekaasujen tuotantoa ja käyttöä on pyritty optimoimaan. 1980-luvulta 2000-

luvulle asti kehitystyö kohdistui pääasiassa sivutuotekaasujen käytön optimaaliseen 

aikataulutukseen. Viime vuosina tutkimus on keskittynyt sivutuotekaasujen tuotannon 

ennustamiseen ja kaasumäärän optimaaliseen säätämiseen reaaliajassa sekä 

kaasusäiliöissä, että metalliteollisuuden omissa voimalaitoksissa. (Zhao et al. 2017.)  

Varastoituja tai suoraan metalliteollisuuden prosesseista kerättyjä sivutuotekaasuja 

käytetään kattiloissa höyryn tuotantoon tai syöttöveden lämmitykseen. Kaasuja voidaan 

myös käyttää polttoaineena sellaisenaan tai maakaasulla rikastettuna esimerkiksi 

kaasumoottorissa, jonka jälkeen kyseisen prosessin savukaasut ohjataan kattilan 

lämmönsiirtimiin (Clarke Energy 2019). Kattilassa tuotettu höyry voidaan kierrättää 

prosessihöyrynä takaisin metallinvalmistuksen prosesseihin ja myös höyryturbiinien 

tuottamaa sähköenergiaa käytetään metalliteollisuuden prosesseissa yhdessä ulkoa 

ostetun sähköenergian kanssa (Zhao et al. 2017). Kaikkien edellä mainittujen 

sivutuotekaasuja hyödyntävien prosessien ja systeemien yhdistämisellä saadaan aikaan 

kiertotalouteen perustuva kokonaisuus, jossa mahdollisimman suuri osa energiasta 

kierrätetään ja hyödynnetään itse metallien tuotannon eri vaiheissa säästäen energia - ja 

operatiivisissa kustannuksissa.  

 

 

 

 



23 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Metalliteollisuus tarvitsee hiiltä tulevaisuudessakin. Tämä siitäkin huolimatta, että 

esimerkiksi SSAB tavoittelee fossiilisen hiilen korvaamista kokonaan vedyllä nollaten 

hiilidioksidipäästönsä 2045 mennessä. Siirtymävaiheeseen erityisesti 

hiilidioksidipäästöjen vähentäjäksi on kaavailtu biohiiltä. Biohiilen ja muun biomassan 

laajamittaisempi käyttö ja tekniikoiden omaksuminen edellyttää kuitenkin paljon 

resursseja vaativaa kehitys- ja tutkimustyötä. Epävarmuus biomassan saatavuudesta ja 

käyttökohteista tulevaisuudessa, lakien ja säädösten suhtautumisen ohella, tekee 

ennusteiden tekemisestä vuodesta 2030 eteenpäin erityisen vaikeaa. Biomassaan 

siirtymisen nopeus riippuu paljon myös päästöoikeuksista, sillä monet biomassan 

hyödyntämistekniikat ovat vielä kannattamattomia nykyisellä päästökaupan 

hinnoittelulla. 

Päästökaupalla on kuitenkin joka tapauksessa metalliteollisuuden energiankulutusta 

ohjaava vaikutus, sillä kasvavat päästöoikeuksien hinnat ajavat metalliteollisuutta 

kehittämään entistä energiatehokkaampia prosesseja, käyttämään hiilidioksidineutraaleja 

energialähteitä ja esimerkiksi hyödyntämään entistä tehokkaammin prosesseista syntyvää 

hukkalämpöä. Tiukentuvat ympäristövaatimukset ja esimerkiksi EU:n päästötavoitteet 

vaikuttavat kuitenkin siten, että teknisen kehityksen myötä laitteistoista ja prosesseista 

saatava energiansäästö kuluu pääasiassa ympäristönsuojelun edellyttämiin uusiin 

laitteisiin ja prosesseihin (Heikkinen, Loukola-Ruskeeniemi (toim.) 2017).  

Monet metalliteollisuuden eri tuotantovaiheissa käytetyt laitteet ja valmistusvälineet ovat 

pitkäikäisiä ja vuosikymmeniä sitten hankittuja. Laitteiden, esimerkiksi teollisuusuunien, 

uusiminen ja saneeraus parantaa energiatehokkuutta, sillä vanhan ja uuden tekniikan 

välissä on usein kymmeniä vuosia kehitystä. On kuitenkin huomioitava 

laitteistoinvestointien suuruus yrityksille, sillä globaali kilpailu ajaa hintapainetta 

suomalaiselle metalliteollisuudelle ja sen tuotannolle. Toisaalta, isoilla investoinneilla 

voidaan saada suurtakin etua vastaavasti tuotantokustannuksissa. 

Suomen metalliteollisuudessa käytetty laitekanta on kuitenkin kansainvälisesti 

vertailtuna energiatehokasta. Energiaa ja materiaaleja kierrätetään ja esimerkiksi 

hukkalämpöä käytetään teollisuuden omissa prosesseissa tai eteenpäin kaukolämpönä. 
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Prosesseissa syntyvät sivutuotekaasut ovat laajasti ja monipuolisesti hyödynnettyjä, sekä 

niiden tuotannon ennakoitavuutta ja käytön hallittavuutta tutkitaan ja kehitetään edelleen. 

Jatkotutkimuksena esimerkiksi metalliteollisuuden prosesseihin voisi syventyä vielä lisää 

ja tehdä käytännön tutkimusta sekä laskelmia prosessien ja laitteistojen energiankäytön 

ja -kulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi olisi mahdollista tehdä kannattavuusarvioita 

kehitteillä olevista tekniikoista. Myös skenaariot esimerkiksi siitä, missä metalleja 

tulevaisuudessa tullaan tuottamaan, antaisivat jatkotutkimukselle aihetta.
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